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Mededelingen 

*Voedselbank 
Iedere zaterdagmorgen deze zomer, van 10.30 tot 11.30 uur, en ook 
zondags voor de kerkdienst kunt u houdbare levensmiddelen afgeven in 
de kerk voor de Voedselbank. Producten die de Voedselbank goed kan 
gebruiken zijn onder meer groenteconserven, shampoo, tandpasta, rijst 
pasta en koffie etc.  
Voedselbank Ede heeft ook geld nodig voor huisvesting, stroom, 
brandstof, verzekeringen en de aankoop van materiaal zoals kratten. Als 
Voedselbank zijn we volledig afhankelijk van giften. 
U kunt daarom ook een gift overmaken naar bankrekening NL 54 ABNA 
0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.  
Mogen we ook nu weer op uw bijdrage rekenen? 

*Kerkdiensten 
Met ingang van zondag 13 juni mogen we met 60 personen in de kerk 
zitten. Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te 
bezoeken. Vooraf reserveren blijft noodzakelijk 

*Vanaf zondag 27 juni mogen we als gemeente weer samen zingen in de 
eredienst. 

*Gezamenlijke avonddiensten 
In de maanden juli en augustus zijn er in de avond gezamenlijke diensten 
met de Maranatha Kerk. In contact kunt u lezen waar de diensten 
gehouden worden. Ook voor deze diensten graag reserveren. 

*De gezamenlijke “avonddienst” van 18 juli is een openluchtdienst die start 
om 14:30u. Nadere informatie volgt over de plaats en het reserveren. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 27 juni 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: drs. R. van Riezen, De Glind 
Organist: Ed Keijzer 
 

Kindernevendienst: Marjolijn Achterberg 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst: J. Kloostra 
Ouderling van dienst: T.de Vries 
Diaken van dienst: Bram Munters 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. D.R. Juijn, Delden 
Organist: Sipke de Boer  
 
Collecten: 
1e Diaconie (OpenDoors) 
2e Onderhoudsfonds 
  



2 

 

Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: God van Licht Opw. 807 (https://youtu.be/VvsO_PbT6Qo) 

*Welkom en mededelingen 
*Intochtslied: Psalm 81: vers 1, 5, 6 en 8 
*Stil gebed, votum, groet 
*Inleiding op het thema: hoe gaan God en Job met elkaar om in goede en 
slechte dagen? 
*Gebed  
*Kindernevendienst: Marjolijn van de Haar 
*Schriftlezing Job 1 vers 18-22 
*Lied 942 vers 1 en 3: Ik sta voor U in leegte en gemis  
*Enkele vragen aan de gemeente 
*Overweging met halverwege Lied 598 Als alles duister is  
*Meditatief orgelspel  
*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
*Lied 910 vers 1 ,2,3 en 4 Soms groet een licht van vreugde  
*Kindermoment (foto’s kamp) 
*Aandacht voor de collecten 1e Diaconie (OpenDoors) 2e Onderhoudsfonds 
*Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
*Slotlied: Lied 416: Ga met God, (staande) 
*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 84, 1 + 5 + 6  
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 
*De Bijbel open: Marcus 3, 20-29 
*Zingen: Lied 25a, 1 + 2  
*Verkondiging: Zonde tegen de Heilige Geest??? 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande) 
*Zingen: Lied 459, 1 + 2 + 6  
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten 1e Diaconie (OpenDoors) 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 248 
*Zegen 
*Orgelspel 
  


